
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én 

megtartott soron kívüli  képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Enyedi Ferencné képviselő 

  Lászlóné Kun Erzsébet képviselő 

  Keresztes Péter Pál képviselő 

  Vágner Olivér képviselő 

  Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Hajdú László  jegyző 

 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 6 fő képviselő 

jelen van,  Kovács Péter József és Nagy Sándor képviselők hiányoznak, a képviselőtestület 

határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Enyedi Ferencné és Virágné Lukács Gabriella képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: meghívót nem küldtünk ki, telefonon történt a képviselőtestületi 

ülés összehívása, javaslom a következő napirendek megtárgyalását: 

 

Napirend: 
 

1./ Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

A napirendet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

Dr. Hajdú László jegyző: a bizottság tagjainak személyében változás nem történt, minden tag, 

illetve póttag vállalta a megbízatást, nyilatkozat alapján.  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

27/2010.(VIII.12.) határozata 

 

A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló módosított 

1997. évi C. törvény 23.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Helyi Választási 

Iroda Vezetőjének indítványára a Helyi Választási Bizottság  

 

1./ Tagjai:       Varga Ferenc     Kétpó, Felszabadulás út 20.sz. 

Csontos Jánosné   Kétpó, Október 6. út 2. sz. 

Veres Lajosné    Kétpó, Arany János út 2. sz. 

Turai Mihály    Kétpó, Béke út 17. sz. 

Szűcsné Gyarmati Irén  Kétpó, Béke út 37. 

szám alatti lakost m e g v á l a s z t j a. 

 

2./ Póttagjának, valamint a kisebbségi szavazatszámláló bizottság szükség szerinti tagjának:  

 

   Búsi Lajos Lászlóné Kétpó, Felszabadulás út 8. sz. 

   Kisné Lévai Katalin  Kétpó, Kossuth út 6.  sz.  

   Ádám Ferencné                   Kétpó, Béke út 31.sz. 

   Antalné Dobák Anita          Kétpó, III. kerület 19. szám  alatti lakost m e g v á l a s z t j a. 

 

3./ A Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai a polgármester előtt esküt / fogadalmat/ 

tesznek melynek időpontjáról az érintetteket a helyi választási iroda vezetője értesíti. 

 

Határidő: 2010. augusztus 30. 

Felelős: Dr. Hajdú László jegyző 

 

Erről a határozatról értesül: 

1./ Képviselő – testület tagjai helyben 

2./ Megválasztott személyek lakásukon 

3./ Boldog István Polgármester helyben 

4./ Dr. Hajdú László jegyző helyben értesül. 

 

Boldog István polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy településünk delegációja a 

napokban tért vissza Noszlopról, ahol főzőversenyen vett részt és az első helyezést érték el. 

Szeptember 9-10. között pedig az olasz testvértelepülés delegációja érkezik községünkbe, a 

Szolnokon tartandó Gulyás Fesztiválra, az elszállásolásukról kell gondoskodnunk, javarészt a 

Fesztiválon vesznek részt.  

Újabb közmunkások behívása történt meg, egy pár embernek pedig a szerződését 

hosszabbítottuk meg, szükség van a szakmunkájukra.  

Sajnos még mindig anyagi nehézségekkel küszködünk, 2 dolgozó nem kapott fizetést, 3 MFt 

támogatást kaptunk. 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

/ Boldog István /    kmf.    / Dr. Hajdú László / 

   Polgármester        jegyző 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /      / Enyedi Ferencné / 

           Képviselő                képviselő 



 

 
 


